Omschrijving organisatie
Gelegen op een ideale locatie, net buiten het Leudal, is Cafe “Goeden” Dennenoord een trekpleister voor
veel wandel- en fietspubliek. Deze gasten zijn natuurlijk van harte welkom, en dat is precies waarom we
op zoek zijn naar een zelfstandig werkende kok om ons team te versterken!

Functieomschrijving (inclusief taken en verantwoordelijkheden)
Je bent verantwoordelijk dat de gasten met een goed gevoel de deur uit gaan na het nuttigen van een
lunch en/of diner. Zorgen voor een verzorgde en opgeruimde werkplek hoort ook bij je taken, evenals het
voorbereiden en klaarmaken van onze gerechten. Samen met jouw collega’s zorg je dat de gasten niks
tekort komen!

Profiel van onze geschikte kandidaat
•
•
•
•
•
•

Minimaal 1 jaar ervaring in de keuken
Flexibele werkhouding en stressbestendig
Representatieve verzorging. Je kent de hygiëneregels van de horeca en past
deze toe.
Communicatief vaardig en sociaal ingesteld
Je bent kwaliteitsgericht.
Kunt zelfstandig en onder leiding productief werken

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•
•

+/- 28 ~ 32 werkuren per week. Mogelijkheid voor 38 uur in overleg.
Ruimte voor jouw creatieve inbreng.
Een salaris dat goed past bij het niveau van de functie en je achtergrond.
Je werkt in een jong en dynamisch team, met veel motivatie en energie.
Uitdaging en zelfstandigheid.
Een 4-daagse werkweek met werktijden tussen 10:00 – 21:00 uur!
Een wekelijkse vrije weekenddag. Elke week gegarandeerd!
Ontwikkelingsmogelijkheden: Dennenoord groeit en jij groeit mee!

Overige opmerkingen
Spreekt het bovenstaande profiel je aan? Dan zijn wij per direct naar je op zoek!
Wij ontvangen graag jouw cv én motivatie via: contact@dennenoordroggel.nl
Zodra wij jouw sollicitatie binnen hebben, ontvang je van ons een bevestiging en nemen
wij direct contact met je op!
Cafe “Goeden” Dennenoord
Op de bos 6
6088 NA te ROGGEL
Tel. Nr.: 0475 49 12 84
Website: www.dennenoordroggel.nl

